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§ 27 Stöd till Sala Blåsorkester

INLEDNING

Sala Blåsorkester har under  många  år fått stöd av personal anställd vid Kulturskolan

för att kunna genomföra sina stora publika spelningar. I och med de

besparingsåtgärder som vidtogs under 2019 försvann Kulturskolans möjlighet att

bistå med detta stöd, som består av arbetstid för anställd personal. Konsekvensen av

detta blev att Sala Blåsorkester aviserade att de inte längre kunde fortsätta med sin

verksamhet i samma utsträckning som tidigare. För att Säkerställa att musiklivet i

Sala ska utvecklas behöver delar av det stöd som Kulturskolan tidigare givit i form

av arbetstid återinföras.

Beredning

Bilaga KS 2020/19/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande, 2020-02-11

Åke Johansson, Sala Blåsorkester informerar om verksamheten.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 110 000 kronor till Skolnämnden för att finansiera Kulturskolans stöd till

Sala Blåsorkester, att tas ur förfogandet.

Ulrika Spårebo (S) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 110 000 kronor till Skolnämnden för att finansiera Kulturskolans stöd till

Sala Blåsorkester, att tas ur förfogandet.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Stöd  till Sala  Blåsorkester

Sammanfattning av ärendet

Sala Blåsorkester har under många år fått stöd av personal anställd vid Kulturskolan

för att kunna genomföra sina stora, publika spelningar. I och med de

besparingsåtgärder som vidtogs under  2019  försvann Kulturskolans möjlighet att

bistå med detta stöd, som består av arbetstid för anställd personal. Konsekvensen av

detta blev att Sala Blåsorkester aviserade att de inte längre kunde fortsätta med sin

verksamhet. För att säkerställa att musiklivet i Sala ska kunna utvecklas på bästa

sätt behöver delar av det stöd som Kulturskolan tidigare givit i form av arbetstid

återinföras.

Stöd till Sala Blåsorkester

Sala Blåsorkester är en föreningsdriven orkester, som är en av hörnstenarna i Sala

kommuns musikliv. Orkestern genomför årligen publika spelningar vid

återkommande arrangemang som till exempel Valborgs- och nationaldagsfirandet.

Dessutom arrangeras den mycket populära Händels Fyrverkerimusik av Sala

Blåsorkester.

För att kunna genomföra de spelningar man årligen utför behöver Sala Blåsorkester

stöd av professionell personal. Tidigare har detta stöd lämnats i form av arbetstid

från Kulturskolan, och då uppgått till en orkesterledare med 20 procent av heltid,

samt fyra musiklärare med vardera  5  procent av heltid, totalt 0,4 årsarbetare.

Sala Blåsorkester har under  2019  anställt orkesterledaren själva, med stöd av

Sveriges Orkesterförbund, och finansierar detta med hjälp av ökade intäkter från

sina spelningar samt sponsring.

För att Sala Blåsorkester ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, och därmed

fortsätta vara en viktig faktor i kommunens musikliv, så behöver möjligheten till

stöd från fyra av Kulturskolans musiklärare återinföras. För att möjliggöra detta

under  2020  behöver totalt 110 000 kronor anslås till Skolnämnden.

Förslag till beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

a_tt anslå 110 000 kronor till Skolnämnden för att finansiera Kulturskolans stöd till

Sala Blåsorkester, att tas ur förfogandet.

Anders Wigelsbo (C)
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